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- 

KOSTELEC N. Č. LESY
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Vážení fanoušci, sportovní diváci, 

vítáme Vás na prvním domácím utkání roku 2018, kdy přivítáme soupeře ze sousedního 
Kostelce nad Černými lesy. 

 

Z pohledu obou mužstev se jedná o velice důležité utkání. Kostelec, který je v tabulce na 8. 
místě má pouze o 1 bod více než Skalice. Od předposledního místa dělí oba týmy bodů 5 (resp. 
4). 

Na podzim jsme v Kostelci vyhráli 2:1, když jsme bojovným výkonem otočil zápas, díky gólům 
Tomáše Roba a Kuby Bubeníka. 

Minulý týden oba týmy slavily úspěch. Skalice očekávaně přehrála Mnichovice 5:0 a Kostelec 
nečekaně porazil, na domácí půdě, druhý tým tabulky – Velké Popovice. Kostelec sice 
prohrával po 50ti minutách hry už 1:3, ale nakonec dokázal zápas otočit. 
Obrat začal po 5ti minutách na hřišti Kubát. V 74. minutě vyrovnal kapitán Vedral a 5 minut 
před koncem vstřelil vítězný gól Michael Štorc. 

 

Dnešní utkání bude mít zvláštní chuť pro skalickou posilu Martina Bambase. Martin k nám 
přišel právě z Kostelce, kde na podzim nedostával tolik prostoru (nastoupil pouze do 2 zápasů). 
Vysoký záložník, který s fotbalem začínal v Sázavě, se ve skalickém dresu prosadil hned 
v prvním utkání. V přípravném zápase vstřelil vítězný gól na 2:1 proti Choceradům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme sponzorům, bez kterých by fotbal ve Skalici nemohl fungovat! 

 

Obec 
Stříbrná Skalice 

 

Stavební firma 
RISL s.r.o. 

 

Zmrzliny Prima 

 

Mražené výrobky 
Nowaco 

 

Nákupní středisko 
Pavel Senft 

 

Geodetické práce 
Pragema 

 

Čerstvé ovoce a 
zelenina tekoo 
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Zápasy 14. kola 

Ondřejov - Mirošovice      2:0 (1:0)  

Kostelec nad Černými Lesy - Velké Popovice   4:3 (1:2)  

Kamenice A - Struhařov      7:1 (3:1)  

Mnichovice B - Stříbrná Skalice     0:5 (0:1)  

Strančice - Mukařov       0:0 (0:0)  

 

Tabulka 

# KLUB Z V R P S B 

1. Kamenice A 14 12 1 1 57:19 37 

2. Velké Popovice 14 11 0 3 51:14 33 

3. Dobřejovice A 13 8 2 3 52:16 26 

4. Pacov 13 8 0 5 31:20 24 

5. Ondřejov 14 6 4 4 28:25 22 

6. Mirošovice 14 5 3 6 32:29 18 

7. Strančice 14 5 3 6 31:36 18 

8. Kostelec nad Černými Lesy 14 5 3 6 30:42 18 

9. Stříbrná Skalice 14 5 2 7 22:21 17 

10. Březí 13 5 2 6 35:38 17 

11. Čestlice 13 5 2 6 27:35 17 

12. Mukařov 14 2 7 5 26:33 13 

13. Mnichovice B 14 4 1 9 28:65 13 

14. Struhařov 14 0 0 14 11:68 0 
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Historie fotbalu v Kostelci n. Č. lesy 

 

Psal se rok 1910, když v Kostelci nad Černými Lesy byla vůbec poprvé zahájena sportovní 
činnost. Po nesmělých začátcích s provozováním tenisu ve dvorci v Zeleném domě, který 
provozoval pozdější mistr Rakouska Karel Rademacher, se v letech 1917-1918 objevili první 
fotbalisté. V okolí našeho krásného města vše začalo tím, že několik studentů, kteří na 
kdejakém volném místě se jako blázni honili za míčem. Tak nový druh sportu charakterizovalo 
veřejné mínění. Fotbal, který měl za několik dalších let ovládnouti téměř celý společenský život 
našeho města. 

 

Kdo vlastně byli tito průkopníci, kteří seznámili Kostelec nad Černými lesy s kopanou? To bylo 
jen několik studentů, kteří viděli fotbal v Praze aktéři zkoušeli své umění u nás. Milda Maršálek 
přivezl míč a s několika nadšenými mladíky - M. Pospíšilem, B. Štěpánem, L. Konečným, J. 
Sommerem (Ing.) Ant. Trešerem (úředník), K. Červinkou (továrník) - zahájili velikou epochu 
fotbalu v našem městě. 

 

V letech 1919-1921 rozmnožili se řady nadšených fotbalistů tak, že v létě 1920 byl na bývalém 
sokolském cvičišti u hřbitova (dnes ulice Dr. Konečného) sehrán první zápas dvou jedenáctek 
přístupný veřejnosti. 

 

Zdroj: www.sk-kostelecncl.cz 

 

 

 

 

Ohlédnutí za minulým víkendem 

 

Po podzimní části je chvost tabulky velice vyrovnaný. Rozdíl mezi 6. a předposledním místem 
je pouhých 5 bodů. Právě na předposledním místě jsou se 13 body Mnichovice. Naše áčko na 
podzim uhrálo pouhých 14 bodů, za 4 výhry, 2 remízy a 7 proher. A proto se v zápase s 
Mnichovickým béčkem hrálo, jak se říká, o 6 bodů. Díky nepříznivému počasí se zápas odehrál 
na umělé trávě v areálu Mikulovka, Opatov. 
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V prvním utkání podzimní části, jsme doma 
jednoznačně vyhráli 4:0. O 2 góly se tenkrát 
postarala bratrská dvojice Tomáš a Lukáš 
Robovi. A tak nebylo překvapením, že i 
tentokrát byla na hrotu dvojice Rob – Rob 
(Kanec – Sele). A vyplatilo se! Po čtvrt hodině 
hry se hlavou prosadil starší z bratrů Kanec. V 
úvodu druhého poločasu se z trestňáku trefil 
stoper Bubeník. A do konce utkání přidal Kanec 
ještě další 3 góly. Výhra 5:0 je skvělý vstup do 
jarní části. 

  

Jak viděl utkání Tomáš Bečka? 

Před utkáním jsme věděli, že budeme hrát s jedním z nejhorších týmů naší soutěže a tak jsme 
se hned od začátku vrhli do útoku. Po několika slibných šancích jsme konečně udeřili zásluhou 
Kance, který po krásném centru od Foryho předskočil golmana a hlavou míč uklidil do sítě. 

Soupeř hrozil pouze z rychlých breaků, díky velmi nebezpečné dvojici velmi šikovných kluků, 
kteří nestihli utkání svého áčka a tak posílili bé mužstvo. Z těchto možností vytěžili dvě střely. 
Jednu lapil Deko a druhá zpoza vápna orazítkovala břevno. A když Fory neproměnil svou šanci 
do prázdné brány, šlo se do kabin s mírným náskokem. 

Do druhého poločasu jsme nastoupili stejně. A hned po pár minutách jsme díky trestňáku Kuby 
přidali druhý uklidňující gól a soupeř přestal hrát. A toho dokonale využil Kanec, který vstřelil 
další tři fíky a bylo po zápase. Do utkání se tak dostali všichni mlaďáskové a mohli si užít 
pohodový konec utkání. 

Velmi dobrý vstup do jarní části nás doufám psychicky zvedne a další utkání zvládneme se 
stejným zápalem. 

  

SESTAVA: 

Novák – Bittner (Šticha), Bubeník Jakub, Čekal Petr, Kopecký (Bouška) – Bečka (Manhart), 
Bambas, Polák, Fork (Machoň) – Rob Tomáš, Rob Lukáš 

STŘELCI: 

17. Rob Tomáš, 48. Bubeník Jakub, 62. Rob Tomáš, 70. Rob Tomáš, 75. Rob Tomáš 

 

Jakub Bubeník a Tomáš Rob – střelci ze zápasu  
s Mnichovicemi 
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Rozhovor s Tomášem Robem 

 

Mnichovicím jsi nastřílel 4 góly. Kdy naposledy se ti něco 
takového povedlo? 

To už je hodně dávno. Bylo to ještě v dresu skalického 
béčka. Tuším, že proti Škvorci a výsledek byl 8:0 nebo 9:0. 

Čím to je, že se ti tak daří? V této sezóně jsi dal již 9 gólů 
a jsi jednoznačně nejlepší střelec. 

Dal jsem jich 10. V prvním zápase to rozhodčí špatně 
zapsal do zápisu . 
Těžko říct … tréninky, nasazení, štěstí. Ale nejspíš jsem 
celou svou kariéru nastupoval na špatném postu 
(obrana). 

Znamená to tedy, že už se do obrany nevrátíš? 

Jo to záleží na trenérovi, jak semnou bude spokojený. 

Takže místo v útoku vedle bráchy by ti vyhovovalo? Jak se ti s ním hraje? 

S bráchou se mi hraje dobře, odvede spoustu černé práce, nevypustí jedinej balón. Je to 
bojovník! A ještě lépe by se hrálo, kdybychom v útoku mohli být tři. 

V sobotu přijede Kostelec. Na podzim jsme tam vyhráli 2:1 a ty jsi dával vyrovnávací gól. 
Pamatuješ si na tu situaci? 

Ano pamatuji, Kuba (Bubeník) mi poslal nádherný centr do vápna a já hlavou přehodil 
gólmana. Uvidíme, třeba se nám povede něco podobného zopakovat. 

A co říkáš na příchod Martina Bambase? 

Je dobře, že se povedlo přivést alespoň jednoho hráče. Martin ukázal, že bude platným 
členem sestavy. 

Bude v kabině sedět vedle tebe? Uvolnilo se tam místo, když jsou teď Čekal i Smolík 
zranění. 

No těšil jsem se, že si nechám náš koutek pro sebe, ale když bude potřeba, jedno místo 
uvolním  

A jaký výsledek čekáš od sobotního utkání? 

Očekávám vyrovnané utkání, výhodu domácího hřiště, podpora fanoušků … 2:1 vyhrajeme! 

 

 

Tabulka střelců 

Rob Tomáš 10 
Čekal Petr 3 
Polák Aleš 2 
Rob Lukáš 2 
Bubeník Jakub 2 
Kopecký Tomáš 1 
Machoň Lukáš 1 
Klégr Michal 1 
Bečka Tomáš 1 
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Dorost 

 

Naši dorostenci za sebou mají intenzivní zimní přípravu. Trénovali 3x týdně, část týmu se 
zúčastnila soustředění s A mužstvem.  

Díky nemoci ale neodehráli žádné přípravné utkání a počasí jim zatím nedovolilo odehrát ani 
jeden ze dvou mistráků. 

Po podzimu a s absencí 2 mistráků jsou kluci s deseti body na nelichotivém 12. místě. Nutno 
však dodat, že o 2 body lepší Konárovice mají 3 zápasy k dobru. A právě do Konárovic odjeli 
naši dorostenci dnes ráno. (Jak zápas dopadl, bude doplněno níže) 

 

31.3.2018 10:15  Konárovice : Stříbrná Skalice    : 

 

Hodnocení zimní přípravy trenérem Martinem Vastlem: 

Příprava nejen na tento zápas, ale na Jaro obecně, neproběhla úplně dle mých představ. 
Docházka některých hráčů byla velmi špatná a tým se scházel k tréninkům v cca osmi lidech. 
Což není úplně málo, ale čekal jsem větší účast na trénincích. Pozitivum ale vidím v tom, že 
trénink všichni odmakali na 120%!!! V jarní části se to na hráčích projeví, kdo chodil více a kdo 
méně.  

Tréninky probíhali v režimu Út, Čt venku a So v hale. Odjeli jsme i na soustředění, které bylo 
velmi náročné a byl jsem mile překvapen, jak ho kluci zvládli - klobouk dolu! Škoda jen, že ta 
účast nebyla zase větší. Na soustředění jsme měli 4 tréninkové jednotky, ve kterých byl zahrnut 
jak běh v lese, tak běžky a dokonce i aerobik v hale.  

Velkou nevýhodu pro nás vidím, že jdeme do ostrých zápasu bez nějaké zkoušky v přípravných 
utkáních. Měli jsme domluvené 2, ale první nám odřekl soupeř a na generálku jsme to kvůli 
nemocem hráčů nedali dohromady zase my. Závěrem bych chtěl znovu hráčům poděkovat za 
nasazení v trénincích a věřím, že to dokážeme přenést do mistrovských utkáních. 

 

 

 

 

Děkujeme sponzorům, bez kterých by fotbal ve Skalici nemohl fungovat! 

 

Výrobce potravin Bidfood 

 

Dodavatel produktů do laboratoří 

 

IT služby NoReason s.r.o. 
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